Nr 11, Protokoll 20 06 02

Protokoll 11. Styrelsemöte Centralstyrelsen (CS)
Telefonmöte
Datum:

2020-06-02

Närvarande:

Stefan Dahlgren, ordförande
Gerd Möllers, vice ordförande
Maria Enryd, sekreterare
Ann Movitz, kassör
Anders Odhner ledamot
Lars-Göran Larsson, suppleant
Rolf Karlsson, suppleant

Återbud:

Magret Selander, kansli

§ 144. Mötets öppnande:
Ordförande Stefan Dahlgren hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte och
öppnade därmed mötet.
§ 145. Närvaro:
Samtliga ledamöter närvarande utom Magret som har tel tid på kansliet.
§ 146. Förslag till dagordning:
• Rapporter
• Rapporter fr kommittéerna
• Fortsättning på utbildningskommitténs rapport
• Nyhetsbrev
Dagordningen godkändes.
§ 147. Val av protokolljusterare:
Valdes Anders Odhner till att justera kvällens protokoll.
§ 148. Föregående protokoll:
Protokollet från 25 maj lästes upp och justerades.
§ 149. Rapporter:
a) Ordförande. Stefan Dahlgren rapporterar att han fått minnesanteckningar efter sista
grå mötet. Mejlat Agria och Royal men inte fått någon respons.
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b) Vice ordförande. Gerd Möllers rapporterar ny struktur inom Avel o mental. Har pratat
med Reino angående detta.
c) Sekreterare. Maria Enryd, satt och körde bil vid förra mötet därav återbudet till
föregående mötet.
d) Kassör. Ann Movitz, läget är gott. Thomas Fröding har kontaktat angående inställd
konferens. CS behöver ta ett beslut om kostnaderna.
CS beslutar att betala avbokningsavgifter på 30%.
e) Ledamot. Anders Odhner har inget att rapportera.
f) Suppleanter/Sd kommittén.
i.
Lars-Göran Larsson, inget att rapportera. Sk Hagatorp skall gå webutbildning.
ii.
Rolf Karlsson rapporterar att han, Stefan o Magret haft tel möte med
distrikten. Lägesbeskrivning av läget. Lite dålig ordning på själva telefonmötet.
Distrikten vill ha medlemslistor, tyvärr sätter GDPR lite käppar i hjulet.
Diskussion om Schäfertidningen, flera vill inte ha loggan kvar.
Angående PR/Info gruppen, distrikten vill och har mycket synpunkter.
Angående stadgarna på hemsidan (infopärmen)
Berättade om RAS arbetet, ut till distrikten kring midsommar.
Infobladet till nya valpköpare.
Föreningsteknikutbildningen och medlemspengen, påminnelse till de som inte
inkommit med uppgifter, distrikten skall ta hand om sina lokalklubbar.
Påminnelse om detta.
Nyhetsbrevet är uppskattat av distrikten och de frågar efter nästkommande.
Separata minnesanteckningar finns från detta möte.
g) Kansli. Magret Selander, inte närvarande.
§ 150. Rapporter från kommittéerna:
Anders Odhner har fått av Avel/ Mental. Domarutbildning MT 2017 under hösten. Lista på
aktiva kennlar och fråga om medlemskap.
Utställningskommittén har tidigare skickat in rapport.
Utbildningskommittén kommer som egen punkt.
PR/Info kommer ha ett första möte 8/6.
§ 151. Fortsättning på utbildningskommitténs rapport
Inte alla i CS fick utskicket, alla kommittéer utom PR/Info fick det. Vi diskuterar de stadgar
som finns och om det skulle gå att lägga ned distrikt och bilda regioner. De stadgar som finns
är inte ändamålsenliga med vår rasklubbsorganisation utan vi måste gå till
Förbundsstyrelsen i SBK för att kunna genomföra något.
CS är lite förvånade över den skrivelse som inkommit då vi kommunicerat ut vår ståndpunkt
direkt efter det möte vi hade tillsammans.
CS uppdrar till Rolf att författa ett svar på denna skrivelse.
§ 152. Nyhetsbrev
PR/Info planerar att inför midsommar göra ett större utskick/medlemsblad med diverse olika
rapporter.
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Nu skickar vi ut om folkhälsomyndighetens upplättande av restriktioner. Att klubbarna kan
börja ha kurser och aktiviteter. Hemsidesupporten. Att Schäferhundklubben inte har något
med webtidningen Schäfertidningen, den är Jeanette Edsjös.
PR/Info gruppen.

§ 153. Beslut under detta möte.
Kassör. Ann Movitz, läget är gott. Thomas Fröding har kontaktat ang inställd konferens. CS
behöver ta ett beslut om kostnaderna.
CS beslutar att betala avbokningsavgifter på 30%.
§ 151. Fortsättning på utbildningskommitténs rapport
CS uppdrar till Rolf att författa ett svar på denna skrivelse.

§ 154. Övriga frågor:
Inga övriga frågor.
§ 155. Nästa möte:
Telefonmöte den 9 juni kl. 19:00.
Senast 7 juni, skrivit i One Note eller mejlat Maria ang punkter
Valpfoldern
Utgående skrivelser i One Note.
§ 156. Avslutning:
Stefan Dahlgren tackar samtliga närvarande och avslutar mötet.

Stefan Dahlgren

Maria Enryd

Ordförande

Sekreterare

Anders Odhner
Justerare

